
PROPOZYCJA ZAJĘĆ NA WTOREK (14.04.2020) DLA 3 -LATKÓW 

Temat tygodniowy: „Praca Rolnika”  

Temat dnia: „Dzień w gospodarstwie” 

 

Zadania 1 

Wysłuchaj wiersza pt.: „Dzień w gospodarstwie” E. Michałowskiej. 

Link do wiersza: 

https://i.pinimg.com/originals/af/c9/3d/afc93de516049b39e65dbcca8b4fd87d.png 

Zachęcamy rodziców do rozmowy z dzieckiem na temat pracy gospodarza. 

Odpowiedź na pytania:  

Kogo karmi ciocia Małgosia? Wymień trzy zwierzaki w zagrodzie cioci.  

Czym zajmuje się ciocia Małgosia? Kim jest ciocia Małgosia? 

 

Zadanie 2 

Pokoloruj zwierzęta występujące w wierszu. 

https://static9.depositphotos.com/1024768/1174/v/950/depositphotos_11745352-stock-

illustration-farm-animals-for-coloring-book.jpg  

 

 

PROPOZYCJA ZAJĘĆ NA ŚRODĘ (15.04.2020) DLA 3 -LATKÓW 

Temat tygodniowy: „Praca Rolnika” 

Temat dnia: „Ale jaja” 

 

Zadanie 1.  

Posłuchaj opowiadania „Skąd się biorą jajka” 

https://www.youtube.com/watch?v=bgu_gE2PMVA 

Odpowiedź na pytania: Gdzie mieszka kurka? Co znoszą kury? Kto wykluwa się z jajka?  

 

Zadanie 2.  

Otwórz link i przyjrzyj się kurze, przepiórce i ich jajkom. Odpowiedz na pytania zawarte w 

linku: https://i.pinimg.com/originals/30/bb/35/30bb35cadaf9abb18014e29ab75abb8c.png 

Następnie otwórz kolejny link i wykonaj zadanie zgodnie z podaną w nim instrukcją (Podczas 

wykonywania tego zadania można jednocześnie utrwalać znajomość kolorów). Link: 

https://i.pinimg.com/originals/67/4b/65/674b65ad8debdb7641da373612415e46.png 

 

 

Zadanie 3.  

Zapraszamy serdecznie do zapoznania się z propozycją zabaw z językiem angielskim. 

Obejrzyj historyjkę i opowiedz mamie lub tacie co wyjaśnia  kangurzyca Lulu  kotkowi 

Cookie?  

https://www.youtube.com/watch?v=magkj8qM5Bg 

 

Miłej zabawy! 

 

 

PROPOZYCJA ZAJĘĆ NA CZWARTEK (16.04.2020) DLA 3 -LATKÓW 

Temat tygodniowy: „Praca Rolnika” 

Temat dnia: „Traktor” 

 

Zadanie 1. Posłuchaj wiersza pt. ,,Traktor" C.P. Tarkowskiego: 

https://i.pinimg.com/originals/af/c9/3d/afc93de516049b39e65dbcca8b4fd87d.png
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Traktor  
Cezary Piotr Tarkowski  

Stoi traktor na podwórzu,  

zabłocony, cały w kurzu.  

Latem pełni ważną rolę,  

bo wyjeżdża często w pole,  

ciągnie, orze i bronuje –  

bardzo ciężko tam pracuje. 

 

Rodzic czytając wiersz, wyjaśnia dziecku niezrozumiałe słowa. Następnie pokazuje ilustrację 

do wiersza (traktor). Dziecko opisuje wygląd traktora. Rodzic zadaje pytanie: Ile traktor ma 

kół? Dziecko głośno liczy ilość kół wskazując paluszkiem koła na obrazku. 

 

Ilustracja traktora: 

https://pl.pinterest.com/pin/842243567793448346/visual-search/ 

 

Zadanie 2. ,,Jedzie traktor"- zabawa ruchowa z elementami dźwiękonaśladowczymi. 

Na hasło: ,,Traktor wyjechał w pole" dziecko porusza się w rytm wyklaskiwany przez osobę 

dorosłą i naśladuje odgłosy traktora: pach, pach, pach. Gdy rodzic przestaje wyklaskiwać 

rytm, dziecko zatrzymuje się. Prosimy, aby dziecko spróbowało podzielić wyraz traktor na 

sylaby. 

 

 

PROPOZYCJA ZAJĘĆ NA PIĄTEK (17.04.2020) DLA 3 -LATKÓW 

Temat tygodniowy: „Praca Rolnika” 

Temat dnia: „Skąd się bierze ser”  
 

Zadanie 1.  

Zachęcam do przeczytania wierszyka pt.: „Tylko nic nie mów krowie” oraz odpowiedzi na pytania: Co 

może dać nam krowa?, Co można zrobić z mleka?. Następnie wraz z osobą dorosłą sprawdź czy 

posiadasz w domu produkty mleczne  

http://www.przedszkolekowalewo.pl/index.php/2014-08-13-17-34-00/2016-08-16-05-49-
03/pszczolki/668-wiersz-tylko-nic-nie-mowcie-krowie-haliny-szayerowej 
 

Zadanie 2.  

Masa plastyczna z octu i mleka. Do masy będą  potrzebne tylko 2 składniki: ocet i mleko. 

Poproś rodzica o pomoc, a czeka was świetna zabawa sensoryczna. 

https://www.youtube.com/watch?v=-I75QOnC-N4 
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